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एनी ओकरेचा  जन्भ १८६० भध्मे 
झारा.तमाांचां खयां नाल पोफे ऐन भोवी शोतां.  

तमा  एक प्रनतबाळारी ळाऩपळूटय  

(अचूक ननळाणेफाज़) शोतमा.  
तमा ऩहशल्मा अभेरयकी भहशरा वुऩयस्टाय 

झाल्मा. १९२६भध्मे एनीचा भतृमू झारा.  



जेव्शा एनी ओकरी ऩाच लऴापची 
शोती, तेव्शा नतचे लडीर भतृमू 
ऩालरे.  



एनी बरे छोटी शोती, ऩण नतच्मा 
डोळ्मात खूऩ तेज शोते.  

आऩल्मा कुटुांफारा खेऱातून भदत 
कयण्मावाठी एनी ळुहटांग शळकरी. 



रोकाांनी नतच्माद्लाये शळकाय झारेरे जनालयां खयेदी केरी. एनीने तमातून इतका ऩैवा शभऱलरा 
की नतने आऩल्मा आईवाठी एक पाभप 
खयेदी केरां.  



जेव्शा एनी केलऱ वोऱा लऴापची 
शोती, तेव्शा नतने ऩहशल्माांदा 
नेभफाजीच्मा स्ऩधेत बाग घेतरा.  

एनीने एक प्रशवद्ध ननळाणेफाज फ्रैं क फटरय 

च्मा वलयोधात नेभफाजी केरी.  



फ्रैं क छोटी भुरगी म्शणून शवरे. 
ऩण एनीने वगळ्मा ऩांचलीव 
रक्षमाांलय अचूक गोऱी भायरी. 
नतचा ननळाणा अचूक शोता.  

ऩण  फ्रैं क चुकरे.  फ्रैं क  स्ऩधाप शायरे. 
ऩण तमाांनी एनीचे भन श्जांकून घेतरे. 
रलकयच तमा दोघाांनी रग्न केरे. 



फ्रैं क  आणण एनी लेगलेगळ्मा 
कामपक्रभावाठी हिक ळुहटांग करू रागरे.  

एनीचे कौळल्म फघण्मावाठी 
राांफ राांफून रोक मेत अवत.  



एका ळूहटांग स्ऩधेत एनीरा गोऱी भारून 
कुत्र्माच्मा डोक्मालयचे वपयचांद ऩाडामचे 
शोते.  



एनी भागे फघून नेभ धरू ळकत अवे 
आणण चारणाऱ्मा लस्तूांलय नेभ धरू 
ळकत शोती.  

 ती आऩल्मा रक्षमाकड ेआयवमातून फघत अवे. 



एनीरा अजून एक हिक खूऩ आलडत 
अवे. ती शलेत पेकरेल्मा नाण्मालय अचूक 
नेभ धयत अवे.  

कधी-कधी एनी घोड्मालय स्लाय 
शोलून ऩण ळुहटांग कयत अवे. 



एनीची आलडती हिक 
म्शणजे  खेऱण्माच्मा ऩतता 
लय नेभ धयणे. 

जभीनीलय ऩडण्माऩूली ती ऩतताचे 
वशा तुकड ेकरू ळकत अवे.  



एनीरा वगळ्मा मुक्तमा भाशीत शोतमा आणण 
नतचे खूऩ वाये दोस्त शोते. एलढांच नाशीतय 
तय प्रशवद्ध शवओक्व इांडडमन चीप - शवहटांग फुर 

वुद्धा नतचे शभत्र शोते. 

शवहटांग फुरने तमाांना "शरहटर ळुअय  

ळॉट" शा वन्भान हदरा. 



 थोड्मा काऱानांतय, एनीने फपेरो   

बफरच्मा, लाइल्ड-लेस्ट ळो  भध्मे  
बाग घेतरा. 

भग एनी ओकरे एक स्टाय झारी. 



एनीने वगळ्मा जगाचा दौया केरा.  एनीच्मा मा दौयाांभुऱे ती भाराभार आणण प्रशवद्ध झारी. 



एनी आऩल्मा ऩैळाांच्मा फाफत उदाय 
शोती. एकदा नतने टेक्वाव भधल्मा 
वगळ्मा भुराांवाठी आईस्क्रीभ खयेदी 
केरे. 

एनी ओकरी छोटी शोती, ऩण नतचां भन 
खूऩ भोठां शोतां. 
 

वभाप्त 


